
DE WORDING DER NOOD-ORDONNANTIE VAN 
4 DECEMBER 1884. 

(_[ndisoh Staatsblad 1~o. 217). 

In de Girls  van Februari 1.1. heeft de mederedacteur Mr. 
C. Th. van Deventer ann mijne oalangs uitgegeven historiseh- 
statistisehe bijdragen over her taunt-, crediet en bankwezen en 
den handel en seheepvaart in Nederlandsch Indi~ ('s Gravenhage, 
Martinus Nijhof, 1907) eene van groote welwi]lendheid getui- 
gende bespreking gewijd, die besloten wordt met de opmerking, 
dat de in da~ werk opgenomen schets van de crisis van 1884, 
onvolledig is in zooverre onvermeld blecf ,,de nood-ordonnantie 
Hva.n 4 December 1884, krachtens welke de vestiging van een 
,/in onze wetgeving tot dusver geheel onbekend verband op te 
,,velde staande vruchten werd mogelijk gemaakt, en die, binnen 
,,enkele dagen ontworpen en uitgevaardigd, als een der voorname 
#stutten mag worden beschouwd, welke in die moeielijkedageu 
,/her wankelend credietgebouw tegen reddeloos instorten hebben 
,,beveiligd,,. 

De opmerking van Mr. van Deventer is voikomenjuist; maar 
onjuist is zijne meening, dat ik uit ,~beseheidenheid,~ de zaak 
onbesproken liet en we1 in verbaud met het werkzame aandeel, 
dat ik a'au her uontwerpen en uitvaardigenu dier nood-ordonnantie 
genomen heb. Ik mag mij deze zeker zeer vleiende opvatting 
niet laten aanleunen, en dit te minder omdat niet ann bewuste 
ordonnantie de redding uit den toenmaligen nood te danken is, 
doeh enkel en alleen ann de te Amsterdam in het werk gestelde 
en met gelukkig gevolg bekroonde pogingen en bemoeiingen 
van de mannen, die ter redding van de wankelende Nederlandsch 
Indisehe Handelsbank naast haar de Nederlandsch Indisehe Land- 
bouw Maatschappij in her leven wisten te roepen. Hunne ,~t~ot 
,,allen die belang hebben bij en belang'stellen in de toekomst 
~van Nederland en Nedertandseh-Indi~,, geriehte oproeping (re 
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vinden op blz. ~ 7  vau mijn boven aaugehaald werk) tot deel- 
neming in de ten laste diet Maatschappij uit te geven leening 
van f 9  millioen, draagt de dagteekening van (Maandag) 17 
November, de iuschrijving had plants op Woensdag 19 en 
bleef opengesteld ook op Donderdag 20 November, en reeds in 
den zeer vroegen morgen van Zondag 23 November ken de 
waarnemend Hoofdagent der Handelsbank, nu wijleu de Heer 
M. Beck, mij komen verblijden met her per telegram van zijne 
Directie ontvangen heugelijke bericht, dat door her slagen der 
leening redding nit den dreigenden need nabij was. ') 

De nood-ordonnantie in quaestie nu werd afgekondigd in de 
Javasche Courant van 5 December, teen her ergste dus achter 
den rug was, en uit dezen hoofde dacht het mij ounoodig er 
opzettelijk bij stil te st~an in bet uit den aardder zaak summiere 
relaas van de crisis van 1884~, waaraan in mijn door Mr. van 
Deventer aangekondigd werk eene plants moest wordeu ingeruimd. 

Met dat al zal, zooals terecht door hem wordt opgemerkt, iJl 
eene volledige geschiedenis diet donkere dagen de nood-ordon- 
nantie van December 1884~ niet onbesprokeu mogen blijven, ook 
vooral niet hare wordingsgeschiedenis, eu als eene ter zake 
dienende bijdrage dunkt her mij niet te onpas thans hog open- 
baarheid te geven san de Nots,  die na langdurig en rijp beraad 
in de vergaderingen van de Directie der ffavasche Bank met den 
Rand van Commissarissen op her papier werd gebracht, en die 
ter gelegenheid van eene te Buitenzorg ann mij en de Heeren 
Commissarissen &. J. W. van Delden (Chef van het admini- 
stratiekantoor Reijnst en Vinju en oud-Voorzitter van de Bataviasche 
Kamer van Koophandel) en C. P. Lohr (President van de Factory 
der Nederlandsche Handel Maatschappij) o13 Donderdag 13 No- 
vember verleende particuliere audi~ntie aan den Gouverneur 
Generaal van Rees werd ter hand gesteld. Die Nota, een getrouwe 
weerklank van de zorgen en angsten, die op dat oogenblik zoo 
veler harten en hoofden vervulden, luidt woordelijk als volgt: 

~) De Hoofdageut der Handelsbank, nu wijlen de Heer H. P. 
van Heukelom was in de eerste helft van October, ook op mijn aan- 
raden, tot her plegen van overleg met de Direetie naar Amsterdam 
vertrokken, waar hij tijdig genoeg aankwam om te kunnen deel- 
nemen ann de besprekingen, die tot her oprichten van de Neder- 
landsch-Indische Landbouw Maatschappij geleid hebben. 
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De sedert eenige dagen in Nederland heerschende paniek ten 
opzichte van enkele credietiustellingen, die hier gedurende korter 
of langer tijd als cultuur- en wisselbankeu werkzaam zijn, dreigt 
eene crisis te doen ontstaan van ernstiger en noodlottiger nard 
dan in deze gewesten ooit werd waargenomen. 

Daargelaten of die paniek al dan niet gegrond is, begint van 
dag tot dag, ja van uur tot uur de waarschijnlijkheid grooter 
te worden, dat die instellingen niet lang meer in staat zullcn 
zijn om bet hoofd te blijven bieden aan bet wantrouwen, dat 
haar aan den eenen kant verstoken doet blijven van de hulp- 
middelen woof haar uit de wisselafgifte op haar hoofdkantoren 
in Nederland voortvloeiende, en haar aau den anderen kant 
door opeisching van gedeponeerde gelden berooft van de middelen 
op het beschikbaar houden waarvan her iu de tegenwoordige 
oogenblikken meet dan ooit aankomt. 

A1s een dreigend en onheilspellend onweder hangt de mogelijke 
val van de bedoelde instellingen nan den handel van geheel 
Nederlandsch Indifi boven her hoofd, eu komt her tot eerie 
uitbarsting dan zijn de gevolgen der verwoesting, die allerwege 
om zich heen zullen grijpen, met galen mogelijkheid te voorzien 
of te berekenen. 

In dit noodlottige geval toch zullen voor ettelijke millioeneu 
ann onbetaald gebleven wissels door de agentschappen diet in- 
stellingeu op hare hoofdkantoren in Nederland afgegeven met 
protest naar bier women teruggezonden om rembours te erlangen 
van de nemers, voor bet meerendeel importhuizen, die de 
middelen niet altijd besehikbaar k un n e n hebben om eene der- 
gelijke onverwachte verplichting n a t e  komen. 

Tal van huizen zullen dus in den gevreesden val van die 
eredietinstellingen onvermijdelijk worden medegesleept, en bij 
het nauwe verband, dat tusschen de verschillende handelshuizen 
onderling bestaat, kan die val her begin worden van eene alge- 
meene catastrophe, waardoor ook auderen, die zelf niet recht- 
streeks bij die instellingen zijn betrokken, moeten te gronde gaan. 

Maar bet te duchten onheil zal hog reel verder om zich 
grijpen, en ook her bestaan van tal van landbouw en nijverheids- 
ondernemingen in den hartader aantasten. 

0p hetzelfde oogenblik toch dat hare geldschieters niet meet 
bij machte zullen zijn om de fondsen te verstrekkeu voor de 
geregelde voorzetting van her bedrijf benoodigd, zullen alle met 
de ten val gekomen eredietinstellingen en handelshuizen in be- 
trekking staande ondernemingen den arbeid onvermijdelijk moeten 
staken, en zoodoende zal de landbouwnijverheid van Java zich 
hoogst waarschijnlijk eensklaps geplaatst zieu tegenover eene 
ealamiteit, die niet alleen haar voortbestaan ann her wankden 
moet brengen, maar bovendien voor den Staat zelven van groote 
politieke en financifiele beteekenis kan worden. 
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Uit welk gezichtspunt men dell toestand van her oogenblik 
ook besehouwe, te ontveinzen is her niet, dat de vreeselijkste 
gevolgen voor land en yolk, voor staat en ingezetenen te waehten 
staan, wanneer de val der meet bedoelde credietinstellingen niet 
kan worden voorkomen, en zooals de zaken thans staan is her 
eene volstrekte onmogelijkheid, dat hier in Indi~ in die richting 
lets meet kan gedaan worden. 

Overtuigd van hare roeping om juist in tijden van spanning, 
zooms deze, handel en nijverheid tot het uiterste te steunen heeft 
de Javasehe Bank gedaan war zij kon, en is zij in meer dan 
ggn opzieht reeds verder gegaan dan waartoe zij in gewone tijden 
bereid zou zijn gevonden. Van haar is geen hulp meer te waehten, 
en buiten haar is er niemand hier die op afdoende wijze hulp 
zou kunnen verleenen. 

Alleen Nederlaud kan helpen door her vormen van kraehtige 
consortia bereid om de zaken hier te steunen. In die riehting 
wordt onderhandeld, maar falen die onderhandelingen war, helaas ! 
maar al te zeer te vreezen staat, dan is ook het lot beslist van 
de credietinstellingen met wier val een thans hog niet te be- 
rekenen aantal hande]shuizen en landelijke ondernemingen tot 
een onvermijdelijken ondergang gedoemd worden. 

Vooral voor Midden-Java, en meet bijzonder nog voor de 
Vorstenlanden, laat de staat van zaken zich buitengewoon ernstig 
aanzien. De relation met de daar werkende ondernemingen zijn 
in slechts weinig handen geeoneentreerd, en wanneer die handen, 
zooals te voorzien is, op een gegeven oogenblik kunnen worden 
verlamd, dan valt her met zooveeI moeite opgetrokken gebouw der 
landbouwnijverheid in die streken onvermijdetijk geheel in duigen. 

Zoo staat dus Java ann den vooravond van een crisis, welker 
verwoestende gevolgen zich nog jaren fang kunnen doen gevoelen, 
wanneer de handen van degeuen, die den stroom kunnen weer- 
staan, niet worden ineengeslagen, en niet alles beproefd wordt 
om te redden war uit de schipbreuk te redden valt. 

Met betrekking tot de ten val gedoemde handelshuizen ligt 
de vraag voor de hand of hun op den voet van den in ]~rankrijk 
bij her uitbreken van den oorlog van 1870 genomen maatregel 
tot tijdelijke schorsing van het wisselprotest, niet eenige ver- 
lichting zou kunnen worden geschonken; maar de toestanden 
zijn te reel verschilleud om van eene navolging van dien maat- 
regel voor hier veel hell te kunnen verwachten. 

Her protest van de alhier getrokken en in Nederland onbetaald 
blijvende wissels kan niet worden voorkomen. Eene verordening 
in den geest van de Fransche wet van 18 A.ugustus 1870 i) zou 

1) He~ terzake afdoende artikel van de wet van 13 Augustus 1870 
luidt als volgt: 

,,Les d61ais dans lesquels doivent 6tre fairs les profits e~ tous 
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derhaIve alleen hare toepassing vinden kunnen met betrekking 
tot binnenlandsche wissels en ander handelspapier, en nu ware 
het verleenen aan de acceptanten van dergelijk papier van de 
bevoegdheid om de betaling er van uit te stellen een middel 
hog erger misschien dan de kwaal, die men wenscht telenigen, 
want her ligt voor de hand, dat die bevoegdheid gretig zal 
worden te baat genomen door de koopers van importartikelen, 
die voor her meerendeel reeds nu zoo traag zijn in her nakomen 
van hunne geldelijke verplichtingen ~egen de importeurs. Dezen 
zouden dus tengevolge van eene opsehorting van her protest in 
den geest van de Fransche wet hog reel 1anger dan anders 
verstoken blijven van de gelden, aan bet geregeld binnenkomen 
waarvau zij onder de te verwachten omstandigheden meer dan 
ooit behoefte zullen hebbeu, en de gevreesde moeielijkheden 
zouden zoodoeude eer verergerct dan gelenigd worden. 

Her eenige dus wat van den in l~'rankrijk zoo proefhoudend 
gebleken maatregel 1) bier desnoods in aanmerking zou kunnen 
komen, ware eerie wettelijke schorsing van de verpliehting tot 
het geven van rembours voor de met protest terugkomende 
wissels op het buitenland. Maar het is zeer de vraag of een 
dergelijke uit den aard der zaak zeer ingrijpende maatregel in 
de omstandigheden waarmede thans rekening moet worden ge- 
houden, werkelijk eenig heil zal kunnen aanbrengen, want de 
wissels, waar her hier op aankomt, zijn door de nemers gekocht 
omte  voldocn aan hunne verplichtingen tegenover hunne schuld- 

acres coneernant les recours pour Loute valeur n6goeiable souserite 
avant la promulgation de la pr6sente loi, sont prorog6s d'un mois. 

,Le remboursement ne poura 6tre demand6 aux endosseurs eL 
autres oblig6s pendant le m6me d61ai. 

,,Les int@6ts seront tins depuis l'6ch6ance jusqu'au paiement". 
De termijn van 66n maand werd sedert herhaaldelijk opnieuw 

verlengd. 

') Ten gevolge van de inwerkingtreding der we~ van 13 Augustus 
1870 bleef de Bank van Frankrijk ziLten met fr. 869 millioen aan 
onbetaalde wissels, wetk bedrag seder~, op sleehts p. m. fr. 7 millioen 
na, geheel binnen kwam. Op grond hiervan kon her Bes~uur in 
her Verslag van 1873 her volgende aanteekenen: 

,Vous aurez '& vous f61ieiter, Messieurs, des r6sultats si heureux 
d'une longue e~ vaste liquidation. La Banque de France avait 
r6solument accept6 routes les 6ventualit6s d'une crise politique et 
fiuanci6re plus intense eL plus redoutabte qu'aucune de ses devan- 
ci6res, et eile n'avait pus h6sit6 £ pourvoir, par un large er6dit, 
aux n6eessit&s du pays. Elle devait s'attendre '~ des pertes plus 
importantes. Mais, d'une par~, ainsi que l'6tab]it cet expos~,elle 
a pu, grace ~ des eireonstanees meilleures, pr61ever sur ses b6n6- 
flees de fortes att6nuations et, de l'autre, le commerce fran~ais, 
dont on ne saurai~ trop faire l'61oge, a d@loy6 autant de lovaut6 
que d'ac~ivit6 et de travail, et il n'a reeul~ devant aucun sacrifice 
pour faire honnem- h ses engagements". 
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eisehers in her buitenland, en dezen kunnen van hun kant, 
zoolang zij geese betaling erlangen, ook buiten den wissel om, 
ten allen tijde hunne vorderingen tegenover hunne debiteuren 
alhier does geldeu. Om laatstbedoelden voor nile moeitijkheden, 
uit den te duchten loop van zakeu voortvloeiende, te ks,men 
vrijwaren, zou de wet her instellen van elke vordering ten 
hunnen laste moeten verbieden, en ann zulk een abnormaleu 
maat, regel valt natuurlijk niet te denken, te minder wijl door 
her aanvragen van sursSauce vau betalin~ een overigens solvent 
debiteur bet in her ~'ransche handelsrecht niet bekende middel 
in handen heeft tot her bekomen van bet uitstel, dat in den 
regel noodig zal zijn om ann de onvoorziene verptichting tot 
rembours van vroeger door hem gekochte en betaatde doch door 
den betrokkene niet gehonoreerde wissels te kunnen voldoen. 

Er zijn dus van her standpunt van den wetgever geene voor- 
zieningen te nemen, die voor den eigelijken handel in den nood 
van her oogeublik eenige wezenlijke leeningen kunnen aanbrengen ; 
maar wel is dit bet geval met betrekking tot de laudelijke 
ondernemingen, welker bestaan ouder de gegeven omstandigheden 
ernstig gevaar kan loopen. Voor elke onderneming van welken 
nard ook staat stilstand van her bedrijf gelijk met volslagen 
ondergang, en her komt er dus in her belaug vau allen, zoo 
van de ondernemers zdven, ats van h.unne schuldeischers en 
ten slotte ook van den 8taat op nan, dat tot elken prijs die 
ondernemingen, waarvan bet vast staat, dat zij in zich zelven de 
noodige levensvatbaarheid bezitten, op de been worden gehouden. 

Geschiedt dit niet dan dreigt een toestand van maatsehappelijke 
o,~tbinding in te treden, waaraan men niet zonder huivering 
denken kan. Reeds nu heerscht ten gevolge van her sluiten van 
eenige suikerfabrieken in de residentie Cheribon eene minst ge- 
nomen ongewenschte onrust onder de daarbij werkzame arbeiders, 
en mocht her in de Vorstenlauden tot een stilstaud komen van 
de talrijke daar werkende ouderuemingen, waarmede de welvaart 
der bevolking zoo nauw is verbouden, dan zijn de gevotgen van 
zulk een toestand voor de rust in die gewesten niet te berekenen. 

Maar niet minder groot is her gevaar, dat een tijdelijkestil- 
stand van werkzaamheden ook in audere opzichten kan na zieh 
slepen. Wanneer her werkvolk tengevolge van bet niet ontvangen 
van betaling verlonpt, wanneer de te velde staande aanplautingen 
niet meet naar eiseh kunnen worden onderhouden, en her met 
her beheer en bet toezicht belaste personeel eiders een goed 
heenkomen moet zoeken, dan kan zetfs de best werkende onder- 
neming eene volslagen non-valeur worden, en her daariu vast- 
gelegde kapitaal zal zoodoende geheel kunnen verloren gaan, 
terwijl bet in den regel grootendeels behouden kau blijveu, 
indien de mogelijkheid slechts bestaat om de onderneming ge- 
regeld te doeo doorwerken. 

Ecor{. 1908. 16 



Hiervan hangt her ten slotte gelled en al af of hot tbaus in 
die riehting vastgelegde kapitaal zal kunnen behonden blijven, 
dan of her missehien in zijn vollen omvang zal te loot gaan, 
tot onherstelbaar nadeel voor de toekomstige ontwikkeling van 
deze gewesten, want jaren zullen er mede gcmoeid ziju voor 
her thans heerschende wantrouweu zich weder in die mate zal 
hebbeu hersteld, dat ten behoevc der ~ndische cultures nieuw 
kapitaal herwaarts zal vloeien. 

Het is dus inderdaa'd eene levensquaestie voor 3ava, dat be- 
houden btijve wat daarvoor vatbaar kan zijn; maar niemand 
vermoedelijk zal meet bereid worden gevondeu om hiertoe mede 
te werkeu op den voet, waarop de tandbouwonderuemingen tot 
dusver plaehten geholpen te worden ann het kapitaal voor de 
verwerking der producteu benoodigd. 

Schier zonder uitzondering geschiedt dit in den vorm van 
zoogenaamde consignatie-contracten, die den geldschieter eerst 
dan eenige zakelijke zekerheid aanbieden wauneer het product 
ter afleveringgereed is, en op den voet van art. 115o~ Burgerlijk 
Wetboek onder zijne macht kan worden gebraeht. Zoolang dit 
niet her geval is, blijft de geldschieter eenvoudig concurrent 
crediteur, en moet hij, wanneer de olldernemer tusscheutijds in 
moeilijkheden geraakt, het lijdelijk aanzien, dat diens boedel 
gebaat word~ met produeten voor de verkrijging waarvan her 
krachtens consignatie-contract voorgeschoten geld gediend heeft. 

In dien toestand moet veraudering komeu omte  kunnen ver- 
waehten, dat in de gegeven omstaudigheden hulp zal te vinden 
zijn zelfs voor de meest soliede ondernemingen, en waarin die 
verandering zal moetcn bestaan kan thans niet meer twijfel- 
achtig wezen. 

Het landbouwerediet in Nederlandsch-Indifi behoort zonder 
eenig verder uitstel geregeld te women op denzelfden voet als 
in de t~ransehe kolouifin reeds sedert tal van jaren bestaan heeft, 
door her verleenen namelijk van pandrccht op te velde staande 
gewassen (/,rdcoltes pendantes,/) in diet voege, dat de oogst niet 
langer behoort ann den ondernemer, maar ann den geldschieter, 
die daarover kan beschikken tot zoolang her door hem op dien 
oogst verstrekte voorschot is aangezuiverd. 

l~eeds meermalen werd op deze voor den koloniaten ]andbouw 
zoo geriefelijke regeling de aandacht gevestigd, en wel in her 
atgemeen Dagblad van Nederlandsch-Indi~ van 14 Augustus 1878 
en her Indisch Weekblad van bet l~egt van $'2 December 1879, 
waarin de voornaamste bijzonderheden op her onderwerp betrek- 
king hebbeude ziju bijeenverzameld. Sedert werd de quaestie 
ook in Nederland ter sprake gebraeht door Mr. A. Heemskerk 
in de Themis van 1881 (Een paar in ons l~,egt niet voorkomende 
l~rivilegifin) in welk opstel de navolging van de in de:Fransche 
kolonifin best~tallde regeling van het groudcrediet met nadruk 
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werd bepleit, ook en vooral ten behoeve van de landbouwnij,ver- 
heid in Nederlands Overzeesche bezittingen. ,,Eene aanvulling 
,,van ons privilegie en hypotheekregt in dien zin,,, dus eindigt 
Mr. Heemskerk zijn betoog, ~zal nooit kwaad kunnen doen en 
,,alligt eenige diensten kunnen bewijzen. Moge zij daarom in 
,Meze dagen ernstig ter sprake komen en mogen men zieh voorat 
,,niet verbeelden, dat her regtsiustituut der privilegi~n ten onzent, 
,,omdat her reeds oud is, geene wijzigiug zou behoeveu ! Integen- 
,,deet: juist o F dat gebied van her regt, waar particuliereover- 
,,eenkomsten zoo weinig kunnen regelen, moet de wetgevereen 
,,bijzonder goed geoFend oog wijden affn iedere nieuwe behoefte 
,,van her verkeer of iedere feitelijke onbittijkheid tier wet. En 
,,in Nederland i s  dat hog meer waar dan elders omdat ten 
,,onzent eerie vaak overdreven neiging bestaat om de Nederlandsche 
,,beginselen van wetgeving ook in de tropische landen toe te 
,,passen en daarom hetgeen in Nederland verkeerd i s ,  doch 
, , w e i n i g  hindert, alligt in de Kolonien ook wordt gevolgd, 
,,waar her r e e l  hiudert,,. 

Geheel afgescheiden van den hood van her oogenblik verdient 
her ougetwijfeld de ernstigste aanbeveling om over te gaan tot 
eene herziening in den aangegeven zin van de thans o F her 
onderwer F betrekking hebbende bepaliugen ; maar hiermede is 
uit den aard der zaak tijd gemoeid, en de hood is zoo dringende, 
dat op het gevaar af van alles misschien te zien ineenstorten, 
geen tijd valt te verli~zen. 

Waar her thans boven alles o F ann komt is, dat de geldschieter, 
die bereid zal worden gevonden om de middelen te verstrekken 
ter verzorging en afwerking van den oogst van 1885, de onbe- 
twistbare preferentie zal erlangen o F her te verkrjjgen product, 
en hij in de uitoefening van zijn preferent recht onder geen 
voorwaarden zal kunneu gestoord worden, noch door vorderingen 
van eventueele hypotheekhouders, noch door vorderingen van de 
Regeering wegens te betaleu eijns en plantloon, of andere op 
den grond of den van Gouvernementswege bewerkstelligden ann- 
plant rustende lasten. 

Wordt o F dieu voet ook van Regeeringswege geen afdoende 
hulp verleend dan is de toestand van de landbouwnijverheid 
hopeloos , Want dan zal her kapitaal zich geheel terugtrekken, 
en zoodoende moet de waarde van hypothecaire schuldvorderingen 
op landelijke ondernemingen rustende geheel tot niet terugloopen, 
terwijl ten slotte de Regeering toch verstoken zal blijven van de 
inkomsten op her later binnenkomen waarvan alle uitzicht bestaat, 
wauneer de zaken stechts kunnen worden gaande gehouden. 

Slechts twee wegen staan, naar bet schijnt, der Regeering 
open o m t e  helpeu redden war nog te redden zal zijn: 

1 °. om op den zooeven aangegeven voet alle vorderingen, die 
zij ten laste van landbouwondernemingen, al dan niet met haar 
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in contract staande, kau doen gelden of zal te doen golden 
hebben, op te schorten tot ultimo December 1885; of 

2°. om van Staatswege de fondsen beschikbaar te stellen noodig 
voor de verwerking van her voor rekeuing van den Laude in 
deu loop van 188~ aangeplaute suikerriet '), en alle overige 
niet met bet Gouvernement in contract staande ondernemingeu 
ann haar lot over te laten. 

Ongetwijfeld ware eene regeling als sub ~ aangegeven de 
meest zekere en meest aanbevelingswaardige ter verkrijging van 
eene gewenschte opIossing; maar onoverkomelijke bezwareu zullen 
zich vermoedelijk daartegen verzetteu, en er zal dus van den 
kant der Regeering, wil zij medewerken om eerie algeheele iu- 
eenstorting van handel en nijverheid in deze gewesten te verhoeden, 
wel niet anders overblijveu dan van haar kant sursganee te ver- 
leenen voor de boven omschreven vorderingen, en in verband 
daarmede, voorloopig bij wijze van tijdelijkeu maatregel, eene 
verordeni,g uit te vaardigeu, die in hoofdzaak zal moeten bevatten : 

I. Dat nan planters, hetzij eigenaars, erfpaehters, vruehtge- 
bruikers of huurders van gronden de bevoegdheid wordt toegekend 
om de te velde staande gewassen, of tak-en wortelvaste vruchten 
bij notarieele acte in pand te geven: 

dat dezelfde bevoegdheid wordt toegekend ann suikerfabrikanten 
met het Gouveruemeut in contract staande ten aanzien van bet 
door her Gouvernement geplante riet; 

dat dit pandrecht gnat boven hypotheek en boveu alle andere 
privilegi~n met uitzondering van de kosten van uitwinning en 
die tot behoud der zaak gemaakt; 

II .  Dat het Gouvernement zich verbindt om geene vorderingen 
wegens cijns en plant]oon voor de jaren 1884, en 1885 te doen 

l) (Hetzelfde denkbeeld werd ook hier te lande besproken, 
blijkens her in de Economist van Februari 1885 opgenomeu Over- 
zicht der geld- en fbndsenmarkt in October--December 1884, waar 
op bl. 152 o.a. her volgende voorkomt: ,Toen he~ gevaar nog 
sleehts nan de eerste belanghebbenden zelven bekend was en voor 
dezen mogelijk nie~ eens alreeds in ziju vollen omvang duidelijk 
was, zijn, naar her sehijnt, pogingen aangewend om doordehulp 
van enkele groote handels- of banl~eorporati~n in de behoefte van 
her oogenblik te voorzien. Op zoodanige wijze konden echtergeen 
afdoende maatregeleu getroffen worden. Daarna was een oogenblik 
de hoop gevestigd op staatshulp. Indien de Staat tiidelijk tegen- 
over de eul~uurondernemiugen, althans tegenover de su'ikerfabrieken, 
de plaats der kredietinstellingen iunam, zoo konden de eersten 
voortwerken, en de ]aatsten, nntheven ~-an hunue verplichtingen 
tegenover dezen en weder in  her bezit tredende van een deel der 
bereids op rekening van den loopenden oogst voorgesehoten gelden, 
dus op dubbele w[ize gebaat, zoudeu dan ann hunne verdere ver- 
pliehtingen wel hebben kunuen voldoen. Edoch ook dit bleek on- 
ui~voerbaar". Februar[ 1908). 



~45 

gelden v66r ultimo 1885, en te dier zake vrijstelling te geven 
vau de bij contract bedongen boete; 

HI.  Dat deze verordeuiug onmiddellijk in werking treedt en 
van kraeht blijft tot ultimo December 1885. 

Maar met een maatregel als den hier aangegevenen is de toestand 
hog geenszins gered. 

Op den voorgestelden voet zM ann menigen ondernemer veilig 
hulp kunnen worden verleend, war de voor den geldschieter te 
loopen risico betreft; maar her is zoo goed als zeker, dat nieuwe 
geldsehieters niet dan schaars zulleu te vinden zijn. Op her 
toevloeien van nieuw ka13itaal uit Europa behoeft vooreerst'niet 
te worden gerekend. Alles zal uit de thans op Java beschikbare 
middelen moeten worden gevonden, en die middelen zijn zoodanig 
be13erkt, dat her verleenen van hulp van den kant derJavasche 
Bank misschieu onvermijdelijk zal kunnen worden om her doel 
te bereiken, wat voor bet oogenblik boven a11e andere over- 
wegingen op den voorgrond moet staan, te behouden namelijk war 
levensvatbaarheid blijkt te bezitten, totdat de thans heersehende 
crisis zal zijn doorworsteld en weder een meer normale toestaud 
zal zijn ingetreden. 

Hoe van den kant der Javasehe Bank her verleenen van af- 
doende hulp ann de bedreigde landbouwnijverheid mogelijk kan 
worden, leert her voorbeeld van de in ]~'raukrijks kolonien o13e- 
reerende geprivilegieerde circulatie-banken. Krachtens eerie wet 
van 11 Juli 1851, die ill 1874, voor den tijd vantwintigjaren 
werd verlengd, omvatten de operatien dier banken ook her 
diseonteeren van voor endossement al of niet vatbare obligati~n, 
welke gedekt zijn o.a. door overdracht van loopende o o g s t e n , -  
eu bet disconteeren van orderbiljetten voorzien van minstens 
twee handteekeningen van soliede in de kolonie gevest~gde 13er- 
sonen, met alien verstande, dat een der bedoelde handteekeningen 
kan vervangen worden door overdracht, onder naleviug van de 
ter zake verordende regelingen, van een loopenden oogst. 

@ewapeud met eene dergelijke bevo~gdheid zal de Javasche 
Bank hulp kunnen verleenen, zoodra her blijkt, dat die hulp 
elders niet meet te verkrijgen is, en hare tusschenkomst kan 
zoodoende her middel worden om de gevolgen van de noodlottige 
crisis, die Java te gemoet gaat, vermoedelijk althans eenigermate 
te temperen, en reel van hetgeen anders noodwendig zou moeten 
ten val komen duurzaam o13 de been te houden. 

Op welken voet en iu welken omvang zij casu quo hare hulp 
zal kunnen verleenen is eene zaak, die vooruit moeilijk voor 
eerie juiste omsehrijving vatbaar is, en die dan ook geheel nan 
hare 13rudentie behoort te worden overgelaten. Her is niet de 
zueht om hare o13erati~n uit te breiden o13 een veld, waar zij 
niet te huis behoort, die het bovenstaande denkbeeld heeft doen 
o13komen , maar alleen de zueht om Ms de grootste credietin- 
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stalling van Nederlandsch Iudi~ hulp te kunuen verleeuen, waar 
die buiten het gewone operatiegebied der Javasche Bank missehien 
onmisbaar kan worden om noodlottiger rampart te voorkomen. 
Hat is niet onmogelijk, dat zelfs haar crediet er een tijd lang 
door zal kunnen geschaad worden, wanneer men haar, op hat 
voetspoor der geprivilcgieerde banken in de Fransche kolonien, 
in rechtstreeksche aanraking ziet treden met landelijke onderne- 
mingen; maar hat algcmeen belang en zeer stellig ook hat be- 
drag van den Staat, zal e r o p  den duur meer mede gebaat zijn, 
dat tijdelijk daze risico geloopen worde, dan dat zij demachte- 
looze getuige meet blijven van eene catastrophe, aan de nood- 
lottigc gevolgen waarvan zij dan natuurlijk zelf niet langer zal 
kunnen ontsnappen. 

Met bet oog op een en ander is het van de grootste urgentie, 
dat tegelijk met de afkondiging van de genoemde veranderingen 
ten opzichte van hat pandrecht ook ann de Javasche Bank de 
bevoegdheid worde verleend om op den in de Fransche kolonien 
gebruikelijken voet de landbouwnijverheid met hare crediethulp 
bij te staan, door namelijk te bepalen, 

dat de operatiOl der Javasche Bank, tot nader order, ook 
zullen omvatten bet disconteeren van obligation of biljetten san 
de order van de Javasche Bank, welke gedekt zijn door in- 
pandgeving van loopende oogsten. 

.Ba~tvia, 11 November 1884. 

De President der Javasche Bank, 
VAN DEN BERG. 

Her ligt niet in mijne bedoeling, en zon mij trouwens zonder 
raadpleging van niet ter mijner beschikking staande regeerings- 
bescheiden ook onmogelijk zijn, om verder hat verloop te volgen 
van hot beraad, dat is voorafgegaan aan de vaststelling der kolo- 
niale ordonnantie, waarbij de Oppertandvoogd, ,,he~ noodzakelijk 
,,achteude om zooveel docnlijk o u v e r w ij 1 d ann de moeilijkheden 
,,tegemoet te korean, waarin handeI en nijverheid, in hat bijzonder 
,,de laudbouwnijverheid, verkeeren,,, onder nadere goedkeuring 
van den Koning voorloopig veer den tijd van een jaar, bepaalde, 
dat (art. 1), met uitzondering van rijst op landrenteplichtige 
gronden, te veld staande gewassen en onafgeplukte boomvruchten, 
bestemd tot bereiding veer de Europeesche markt, tot zekerheid 
van schuld konden verbonden worden. 

Zoo ward dus op aandrang van de Javasche Bank een geheel 
nieuw rechtsinstituut, het o o g s t v e r b a n d in hat 1even geroe- 
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pen, dat blijkens heg door Mr. van Deventer  aangehaalde verslag 

tier Bank o v e r  boekjaar 18S4/1885, b]. 18 dadelijk vele goede 

diensten heeft bewezen ~), en ook thans hog bewijst (volgens opgaven 

1) Ter toelichting van de in de Javasche Courant van 5 December 
afgekondigde nood-ordonnantie verschenen in her Algemeen Dag- 
blad van Nederlandsch Indie van 8 en 9 December een paar 
artike]en van mijn hand (later herdrukt  in her Tijdschrift van 
Nijverheid en Landbouw in N . I .  van October 1885), waarin o. a. 
omtrent her gebruik,  dat de Javasche Bank van de ordonnantie 
dacht te kunnen maken, her volgende wordt  aangehaald uit de 
ter zake onder dagteekening van 5 December ann hare agenten op 
Java  gegeveu instructien: 

,,Zooa|s U bereids air ons eerste telegram duide]ijk zal zijn 
geworden,  is er in her minst geen sprake van,  dat wij op den 
vo6t der thans verordende voorschrif~en in eenige rechtstreeksche 
aauraking met landelijke ondernemingen treden. Zelfs al mocht dit 
onze wensch wezen, iets wat in geenen deele her geval is, zouden 
wij er toch geen gevolg ann mogen geven, zoolang her onze operation 
regelend Koninklijk besluit van t6 October 1880 (Stbl. N ° 220) 
onveranderd b|ijft. Maar tengevo]ge van de thans geldende bepa- 
]ingen kan een geldsehieter zijne vorderingeu tegenoverlandelijke 
ondernemingen mobiliseeren in een vorm, die hem in stunt kan 
ste|len om de aldus in zijne hunden gekomen en behoorlijk gewaar- 
borgde inschuld op den voet van art. 1t53 B. W.  ann onze Bank 
in pand te geven tot meerdere zekerheid van zijne met ons loopende 
of verder nog ann te gane disconto-obligo's. 

,,Zoodoende kunnen wij ann geldschieters met landelijke onder- 
nemingen eene ten vol]e gewaarborgde assistentie verleenen, waar- 
van tot nu toe voor ons geen sprake kon zijn, e'n hierin ]igt voor 
ons her eigenlijk zwaartepunt van eene regeling wier s~rekking en 
bedoeling over her algemeen zeer verkeerd wordt opgevat." 

Hierop vo]gt de mededeeling, dat op den aangegeven voe~ 
vooreerst alleen sprake kan z~jn van een verband op ~ndigo-oogsten, 
w a a r v a u  de  a f l e v e r i n g  b i n n e n  w e i n i g e  m a a n d e n  v e r -  
z e k e r d  i s ,  en na uitvoerige omschr]jving van de maatregelen, 
die zullen moeten worden genomen om te geraken tot eene ver- 
trouwbare taxatie van her te wachten product en her geldswaardig 
bedrag daarvan,  eindigt de instructie als volgt:  

,Naar  die mate kunnen wij dan op den basis van 50 of 60pCt.  
der marktwaarde ann den geldschieter een crediet toestaau voor 
he~ disconteeren van planterspapier, da~ anders buiten onze porte- 
feuille zou moeten blijven, tenzij voorzien van een derde hand- 
teekening, d i e  t e g e n w o o r d i g  in  h e r  g e h e e l  n i e t  m e e r  
v e r k r ~j g b a a r i s "  ; - -  en zulks tot tijd en wijle her product ver- 
werkt  is, a]s wanneer her op den veer van her Burgerlijk Wetboek 
en van de artikelen 6 § I I ,  b. en 7 van de Statuten der Bank 
door haar in beleening kan worden genomen." 
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in de KoloniMe Verslagen werdeu in 1887 184, in 1895 159, 
in 1900 13g en in 1906 66 aeten van oogs~verband ver]eend), 
maar dat zeker niet bij maehte zou geweest ziju om de algeheele 
instorting van her Indische eredietgebouw te verhoeden, bijaldien 
uitNederland de hulp aehterwege ware gebleven, die ten slotte 
afdoende redd~ng gebracht heeft. 

Intusscheu bleek de in der haast ontworpen en samengestelde 
nood-ordonnantie, uit een juridiseh oogpunt vooral, mank te 
gaau aan versehillenden teemten en onvolmaaktheden, die he~ 
Opperbestuur uit den aard der zaak weerhielden om haar den 
Kouiug ter goedkeuring aan te biedeu. Doch met dat al kwam 
men ook hier te lande tot her inzieht, dat aan de nieuw ver- 
ordende bepalingen eeu juiste en doelmatige gedachte teu grondslag 
lag, en terwijl men dus de onbekraehtigde ordonnautie door 
verloop van her jaar, waarvoor die was afgekoudigd, haar natuur- 
lijken dood liet sterven, werd de hand gelegd aan eerie geheeI 
nieuwe regeling der materie, welke bij Koniuklijk besluit van 
°~4, Januari 1886 No. g2 haar beslag kreeg, onder No. 57 in 
her Staatsblad van Nederlaudsch Indi~ van dat jaar werd opge- 
nomen, en sedert ongewijzigd in werking is gebleven. Hoe ,,deze 
,,jongstgeborene der in ons Nederlandseh privaatrecht erkende 
,,zakelijke rechten,, niet zouder moeite ,her eerste levenslieht 
,~aanschouwde,~, is door den toenmaligen hoogleeraar, den lateren 
staatsraad Mr. J. P. Moitzer, volkomen verLrouwd als hij was 
meg de geheimen ,,dezer kraamkamer,, omstandig niteengezet eu 
toegelicht in zijne in 1886 t e ' s  Gravenhage bij Gebr. Beliufaute 
uitgegeven brochure N e d e r l a n ~ l s c h  I n d i s c h  L a n d b o u w -  
c r e d i e t ,  waarnaar voor alle verdere bijzonderheden ter zake 
kan worden verwezen. 

N. P. V,~N ~F,N BE~G. 


